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چکیده
ضوابط شهری در قالب آییننامههای منطقهبندی ،مکانیزم اجرایی طرحهای توسعه شهری هستند .سیر تحوّل ضوابط منطقهبندی در
یک قرن گذشته ،از شکلگیری ضوابط عملکرد مبنا ،تکنیکهای اصالحی تا ظهور ضوابط فرم مبنا و هیبریدی ،نشاندهنده توجه بیشتر به
ابعاد کیفی فرم محیط انسانساخت است .بررسیها نشان میدهد بنیان ،اجزا و شیوه مشارکتی تهیه ضوابط نوشهرسازان که در قالب تغییر
مبنای ضوابط از عملکرد به فرم ساختمانی ارائه میگردد ،در راستای تحقق الگوی شهرسازی انسانمحور و پایدار ،واجد ویژگیهای
جامعیت دربرگیرندگی ضوابط عرصههای عمومی و خصوصی ،یکپارچگی ضوابط شهری و ساختمانی ،زمینه گرایی در فرم و
انعطافپذیری عملکردی است .با توجه به نتایج مثبت مورد انتظار از کاربرد رویکرد فرم مبنا ،چهار کیفیت انعطافپذیری عملکردی،
پیشبینی پذیری فرم ،تسهیل و پیشبینی پذیری مدتزمان صدور مجوز ساخت و شفافیت و خوانایی ،بهعنوان معیارهای بررسی روند
تحول ضوابط در این تحقیق انتخاب گردید .بر این اساس ضوابط منطقهبندی در سه دوره طرحهای توسعه شهری سالهای -1591
 1555-1548شیراز با روش توصیفی و تطبیقی-تحلیلی ضوابط و مطالعه اسنادی ،با هدف بررسی نیاز به تحول در ابعاد کیفی ضوابط
شهری ،مورد واکاوی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد تحوالت در ضوابط طرحها در یک دوره  82ساله ،صرفاً ازنظر انعطافپذیری
عملکردی همسو با تحوالت نظام منطقهبندی بوده است و کماکان ازنظر سایر معیارهای کیفی پیشبینی پذیر بودن فرم ،تسهیل و پیشبینی
پذیری مدت صدور مجوز ساخت و شفافیت و خوانایی ،ضوابط با کاستی روبرو است .لیکن با توجه به انعطافپذیری عملکردی در
ضوابط طرح تفصیلی  ،1555ساختار فضایی نظام پهنهبندی و شاخصهای پهنهبندی ،پتانسیل الزم برای تغییر مبنای ضوابط از عملکرد به
فرم ساختمانی و ارتقا وضعیت معیارهای فوق وجود دارد.
واژگان کلیدی :ضوابط شهری ،منطقهبندی ،ضوابط فرم مبنا ،فرم ساختمانی ،ضوابط شهری شیراز.
 .1مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری محسن اعتصامی پور با راهنمایی دکتر مهیار اردشیری ،دکتر حمید ماجدی و مشاوره دکتر زهرا سادات زرآبادی
است که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ارائه شده است.
 .2نویسنده مسئول25145112522 ،mahyarardeshiri@yahoo.com :
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مقدّمه:

ضابطۀ طراحی سندی است که با دقت بر مبنای چگونگی کاربرد اصول طراحی و برنامهریزی شهری تهیۀۀ میشۀود تۀا در
جریان عمران یک مکان (یا مکانهای) مشخص در آینده اعمال گردد ) .(Cowan, 2004:105ضۀابطه یۀک چشۀ انداز ،زبۀان و
مجموعهای از دستورالعملها را برای اینکه چگونه یک شهر ،روستا و یا محله باید طراحی و ساخته شود ،ارائه میکند .درواقع
ضۀۀۀۀابطه ،یۀۀۀۀۀک سیسۀۀۀۀۀت اجرایۀۀۀۀی اسۀۀۀۀۀت و هماننۀۀۀۀۀد یۀۀۀۀک سۀۀۀۀۀند واسۀۀۀۀۀطهای یۀۀۀۀا قۀۀۀۀۀرارداد ،بۀۀۀۀۀین
توسعهگر و شهرداری است که به او حقوق خاصی میدهد و در عوض آن ،تحقق استانداردهای خاصی را از او طلب مۀیکنۀد
( Murrain and Bolgar,2004به نقل از  .)Carmona et al, 2006: 224امیلی تلن 1در کتاب قوانین شهری ،2بۀا پۀرداختن بۀه سۀه
موضوع عملکرد ،فرم و الگوهای توسعه شهری در ضوابط ،بیان میکند چگونه قوانین بۀه ضۀوابط تبۀدیل و در قالۀب ضۀوابط
منطقهبندی بر ویژگیهای فیزیکی ،فرم و الگوهای شهری تأثیر مستقیمی میگذارند .او معتقد است نادیده گرفتن اثرات ضوابط
ایراد بزرگی است ،چراکه بهطور قابلتوجهی در محیط قانونی کنونی ،ضوابط شهری در آییننامههای منطقهبندی ،پایه و مبنایی
برای تصمی گیری در مورد ابعاد مرتبط با محیط ساخته شده هستند ) .(Talen, 2012: 1بررسیها نشان میدهد ضوابط شۀهری
تحت تأثیر رویکردهای منطقهبندی در یک قرن گذشته از سیر تحوّلی تکاملی برخوردار بۀوده اسۀت .بهطوریکۀه مبنۀای تهیۀۀ
ضوابط ،از عملکرد و جداسازی آن در ابتدای قرن بیسۀت  ،در راسۀتای بازگشۀت بۀه همگرایۀی ازدسۀترفته و ارتقۀا کیفیۀت
عرصههای عمومی در اواخر آن ،به فرم ساختمانی تغییر یافته است ) .(Ellin, 2012: 18-36حۀال آنکۀه سۀابقه الگۀوی قۀانونی
ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای جامع و هادی شهری در کشور مۀا ،بۀه سۀال  1542برمیگۀردد (دبیرخانۀه شۀورای عۀالی
شهرسازی و معماری ایران )522 :1552 ،که دقیقاً بر مبنۀای رویکۀرد منطقهبنۀدی عملکۀردی و کماکۀان مبنۀای تهیۀۀ ضۀوابط
منطقهبندی در طرحهای توسعه و عمران شهری است .لذا هدف این تحقیق ،پاسخ به این سۀاال اساسۀی اسۀت کۀه تحۀوّالت
ضوابط شهری شیراز در یک دوره  82ساله از تهیۀ طرحهای توسعه شهری چگونۀه بۀوده اسۀت و آیۀا ضۀوابط مۀال عمۀل
پتانسیل الزم برای تغییر مبنا از عملکرد به فرم ساختمانی را دارد
مواد و روش تحقیق:
این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،کیفی میباشد .روش تحقیق مورداستفاده ،توصیفی و تطبیقۀی-تحلیلۀی
است .برای دستیابی به منابع و اطالعات موردنیاز از مطالعات اسنادی ،بررسی گزارشات ضوابط منطقهبندی طرحهای توسعه و
عمران شهری شیراز استفاده شده است .فرآیند تحقیق مطابق نمودار زیر است.
نتی ه گیری و پیشنهادات

روند پژوهی تحو ت
سه دوره ضوابط شهری شیراز
بر اسا بررسی تحو ت
ها و معیارها
شا

تعیین شا

ها

تبیین معیارهای
روند پژوهی

بررسی روند تحو ت
ضوابط شهری
در ال رویکردهای
منطقه بندی
دری رن گ شته

شکل  -0نمودار فرآیند عملی تحقیق

پیشینه و مبانی نظری تحقیق:
از مدرنیس تا پستمدرنیس  :لوکوربوزیه -معمار سویسی -با در نظر گرفتن شهری جهانشۀمول ،چهۀار پهنۀه و منطقۀهی
اصلی برای شهر تحت عنوان «واحد» تعریف میکند :واحدهای مسکونی و پیوسۀت آن واحۀدهای کۀاری ،تجۀاری ،صۀنعتی،

-Emily Talen
- City Rules
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اداری ،خدماتی واحد تفریحی و واحد آمد و شد افقی و عمودی (پاکزاد .)529 :1525 ،متعاقب آن در کنگره معماران مۀدرن،
سیام چهارم یک قطعنامه تحت عنوان شهر کارکردی منتشر میگردد .ده سال بعد همین اسناد اساس تألیف منشور آتن ()1555
را توسط لوکوربوزیه ،تشکیل دادند ) .(Lampugnani, 1985: 110هرچنۀد کۀه شۀهر ماقبۀل مۀدرن ،اختالطۀی از کاربریهۀای
مختلف و مردم در سکونتگاهها بود ،لیکن برنامهریزی مدرن در جستجوی جداسازی و دادن نظ به آنها در قالب منطقهبنۀدی
بوده است ) .(Filion, 2005: 426منطقهبندی ،همانگونه که از نام آن برمیآید فرآیندی بود از تقسی شهر بۀه منۀاطقی کۀه هۀر
منطقه از آن ،از الزامات قۀانونی-ضۀوابط -مختلفۀی برخۀوردار هسۀتند ) .(Barnett, 1974منطقهبنۀدی سۀنتی یۀا اقلیدسۀی در
ایاالتمتحده ،در دهه  1522در قالب قانون واحد اختیارات منطقۀهبنۀدی اسۀتاندارد ،بۀهعنوان الگۀوی قۀانونی منطقهبنۀدی بۀه
تصویب رسید که پایه قوانین منطقهبندی در اغلب کشورها (ازجمله در کشور ما) را فراه ساخت .ضوابط منتج از ایۀن قۀانون
با جدا کردن عملکردهای ناسازگار از یکدیگر و امکۀان تۀأمین نۀور و جریۀان هۀوا از طریۀق کنتۀرل ارتفۀاع و حجۀ (تۀوده)
ساختمانها ،عمل میکرد ) .(American Planning Association, 2006: 593این ضوابط خود مسۀتقیماً بۀر ارزش و مطلوبیۀت
زمین تأثیرگذار بودند ) .(Merriam, 2006: 3در این نوع منطقهبندی ،ضوابط در انتهای فرآیند تهیۀ ،مۀورد نظرخۀواهی عمۀومی
قرار میگیرند ) (Cullingworth and Caves, 2009: 92-108و بنیان ضوابط بر مبنای عملکرد اصلی یا نحۀوه اسۀتفاده مجۀاز از
زمین در هر نوع منطقه مسکونی ،تجاری یا آموزشی و ...تعریف میشود .ضوابط فرم ساختمانی نیۀز بۀرای کۀل شۀهر یکسۀان
است و صرفاً در قالب نوشتار و پارامترهای عددی تراک  ،سطح اشغال و .ارائه میشوند.
بهتدریج ،با گذشت زمان این رویکرد به ضوابط منطقهبندی ،منجر بۀه رشۀد پراکنۀده شۀهرها ،جۀدایی گزینۀی اقتصۀادی
اجتماعی و نژادی ،تخریب محیطزیست ،اتالف انرژی ،تأثیرات نامناسب اقتصادی و تنزل کیفیت زندگی گردیۀد

)(Hall, 2007

و تکنیکهای مختلفی چون منطقهبندی لکهای ،1مختلط ،شناور 2و توسعه واحد برنامهریزیشده 5و ،...باهۀدف ایجۀاد انعطۀاف
عملکردی بیشتر در ضوابط منطقهبندی پدید آمدند .لیکن این تکنیکها نیز ،درنهایت منجر بهاضافه شدن الیۀههای مختلفۀی از
ضوابط اصالحی ،در حوزه اعمال محدودی از شهر شدند که خود بر پیچیدگی ضوابط میافزود و کماکان بسیاری از جوامع از
هویت و کیفیت محیط شهری محصول اینگونه ضوابط ،ناراضی بودند ) .(Parolek at all, 2008: 8-9در دهه  1522بۀازتعریفی
از نقش ضوابط شهری در دوران پستمدرنیس با پیدایش جنبش نوشهرسازی و هۀدف یکپارچهسۀازی ارکۀان زنۀدگی مۀدرن
(تلفیق مجدد عملکردهای اصلی سکونت ،کار ،خرید و تفریح) در محالت نوسنتی 8مختلط ،پیاده مدار و پرتراک  ،انجام گرفت
) (Gowdy, 2009: 15که عالوه بر ایجاد ارتباط بین محیط طبیعی با محیط انسانساخت ،پایداری را نیز مدنظر داشت 2012:
) .(Rahnama et al., 197در این بازتعریف عالوه بر توجه به اختالط عملکردی ،حفظ و بقا هویت محالت از طریق توجه بۀه
ویژگیهای خاص هر محله ،اع از فرمهای ساختمانی و سبک معماری ،نوع خیابانها ،فضاهای بۀاز و .در یۀک فرآینۀد مکۀان
سازی مدنظر بود ) .(Decoursey et al, 2014: 5کاربرد قانونی ضوابط محالت نوسنتی در ضۀوابط منطقهبنۀدی نیۀز ،بۀه دنبۀال
وجود سابقه قانونی کاربرد تکنیک توسعه واحد برنامهریزیشده ( )PUDمهیا گشت ،لۀیکن هۀدف آن از طراحۀی ،ایجۀاد فۀرم
محالت نوسنتی ( )TNDو فرمهای معماری متناسب آنها بود

).(Katz,1994: 46
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-Spot zoning
- Floating zoning
3
- Planning Unit development
4
- Traditional neighbourhood development
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جدول  -0بر ی از تکنی های اضافهشده به آییننامههای منطقهبندی باهدف ای اد انعطاف عملکردی در ضوابط منطقهبندی
تکنیکهای

هدف

منطقهبندی
لکهای

امکان تغییر کاربری برای یک قطعه منحصربهفرد یا یک محدوده کوچک در یک منطقه تک عملکردی نظیر منطقه مسکونی
ایجاد انعطافپذیری در مکان استقرار برخی عملکردهای دیگر (نظیر تجاری) در منطقه تک عملکردی (نظیر منطقه مسکونی)

شناور

منوط به تأمین شروط تعیینشده در ضوابط منطقهبندی شناور

مختلط
ه پوشاننده

مکانیزم

الحاق قانونی

مجاز شم ردن استقرار دو یا چند کاربری در یک قطعه زمین یا در یک ساختمان
1

(الیه رویین)

پیشبینی یا

حفاظت ماثر یا تحقق اهداف توسعهای ویژه در یک منطقه یا بخشی مشخص از آن ،از طریق اعمال ضوابط تکمیلی ،حفاظتی
یا ویژه بر روی الیه زیرین یا قبلی ضوابط منطقهبندی
امکان تغییر در ضوابط منطقهبندی تک عملکردی از طریق تعریف یک ایده جدید برنامهریزی و طراحی در محدوده مشخص یا
واحد که در قالب یک چارچوب قانونی انجام گیرد .توسعه واحد برنامهریزیشده فراتر از یک مفهوم یا ایده طراحی و
برنامهریزی است ،چراکه یک چارچوب قانونی برای بازنگری ضوابط منطقهبندی موجود را فراه میکند و همچنین میتواند

توسعه واحد

دربرگیرنده دیگر کاربریها نظیر کاربریهای تجاری ،مختلط و صنعتی باشد .در این حالت توسعهدهندگان در طراحی ،بهجای

برنامهریزی

وابستگی به ضوابط منطقهبندی از پیش تصویبشده ،آزادی عمل داشته و میتوانند نیازهای بازار را نیز برآورده کنند .لیستی از

شده

کاربریهای بالقوه ،دریک توسعه واحد برنامهریزیشده با معیارهایی که بایستی در سایت رعایت شوند نظیر :سروصدا ،لرزش،
دود ،بو ،گرما ،خیرگی و ایجاد ترافیک کنترل میشود .البته این رویکرد نیازمند مذاکرات زیادی با شهرداری میباشد لیکن
تکنیکی است که از طریق آن انعطافپذیری بیشتری در ضوابط طراحی نیز حاصل میشود که کلید مفهوم توسعه واحد

تکنیکهای منطقه-
بندی انعطافپذیر
به آییننامه منطقه-
بندی بهمنظور فراه
کردن
افزایش
انعطافپذیری
عملکردی
در مناطق تک
عملکردی

برنامهریزیشده است.
منبع :تألیف نویسندگان بر اساس Cullingworth and Caves, 2002:125-99

نکته کلیدی در بازتعریف فرآیند تهیۀ ضوابط در جنبش نوشهرسازی بر این اصل استوار بود کۀه موضۀوع طراحۀی بخشۀی
مستقل نبوده بلکه مشارکتطلبانه است و در هر طراحی بایۀد تۀأثیرات اقتصۀادی ،محیطۀی و اجتمۀاعی در نظۀر گرفتۀه شۀود
) .(Dunham-Jones, 2008: 188استفاده از مشارکت مردمی و خلق چش اندازی روشن از آینۀده توسۀعه شۀهر و محۀالت آن،
شالوده ضوابط فرم مبنا را تشکیل میدهد) (SACOG, 2008 2008: 26که در قالب برگۀزاری یۀک کارگۀاه چنۀدروزه طراحۀی
عمۀۀۀۀۀومی  -چۀۀۀۀۀارت -2بۀۀۀۀۀا مۀۀۀۀۀردم و ینفعۀۀۀۀۀان از ابتۀۀۀۀۀدای فرآینۀۀۀۀۀد تهیۀۀۀۀۀۀ ضۀۀۀۀۀوابط انجۀۀۀۀۀام میشۀۀۀۀۀود
) .(Katz, 2004هدف آن است که نحوه ارائه ضوابط عملکردمبنای سنتی و راهنماهای طراحی شۀهری بازدارنۀده (آنچۀه نبایۀد
باشد) را ،به تجویزی (آنچه باید باشد) تغییر دهد و فرم سۀاختمانی را بۀهجای عملکۀرد ،بهگونۀهای واضۀح و روشۀن ضۀابطه
نویسی و نقطه مرکزی پارادای ساماندهی قرار دهد ) (Koher, 2004: 11; Katz, 2004بنابراین این ضوابط از قابلیت پیشبینۀی
پذیری بیشتری برخوردار میباشند و طراحی عرصههای همگانی و خیابانها را آسانتر میکننۀد ) .(SACOG, 2008: 7درواقۀع
رویکرد فرم مبنا به ضوابط ،بخشی از دستاوردهای جنبش نوشهرسازی بود که بهمنظور حل مشۀکالت مربۀوط بۀه منطقهبنۀدی
عملکردی ارائه شد تا بتواند فرم بهتری از شهر را ارائه

نماید). (Mullins, 2008: 19; Gowdy, 2009: 9

نوشهرسازان همچنین بر چگونگی تعامل کاربریها (تعریف عملکردها در قالب طبقات محدودتر کاربری ،نظیر سکونت،
اقامت ،خردهفروشی) و اختالط آنها نیز تأکید دارند و بر این باورند که عملکردها بر اساس نیروهای اقتصادی بازار تعیین
میشوند ) .(Cullingworth and Caves, 2002: 117گرایش به تبیین بیشتر فرم در ضوابط منطقهبندی در قالب رویکردی
- Overlay zoning
- Charrette

1
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دوگانه نیز دیده میشود .چنانچه ضوابط با تلفیق ویژگیهای رویکرد فرم مبنا (افزودن برخی ضوابط طراحی و ترسی اشکال)
به ضوابط مناطق عملکردی موجود ،با حفظ سایر ضوابط و فرآیندهای اداری قبلی تهیۀ شود ،این ضوابط را هیبرید یا ترکیبی
مینامند ) .(Parolek et al, 2008: 97-104; SACOG, 2008: 26-53از دید نوشهرسازان ،ضوابط هیبریدی بهطور کامل ،توسعه
نیافتهاند و نمیتوانند جایگزین مناسبی برای ضوابط فرم مبنا باشند چراکه به یکپارچگی و روابط بین اجزای عرصه عمومی و
کماکان مبنای ضوابط ،عملکرد بوده است .لذا تغییرات در چرخه بازار و نیاز به تغییر عملکردها ،الزاماً نیازمند تغییرات قانونی
در ضوابط (تجدیدنظر در منطقهبندی )1است که با وجود ضوابط نهچندان دقیق سنتی ،قابلیت پیشبینی پذیر بودن فرم توسعه
آتی را ،کاهش

میدهد ).(Rangwala, 2009: 12

دستاورد نهایی جنبش نوشهرسازی در زمینه ضوابط ،الگوواره ضوابط هوشمند 2یا مدلی برای منطقهبندی فرم مبنای 5شهر
است که بر مبنای تحلیلی از ویژگیهای عملکردی و فرمی مناسب در هر بخش از ترابرش عرضی شهر ،8از برشهای عرضۀی
کامالً طبیعی ( ،)T1روستایی ( ،)T2حومهای ( )T5تا بافت عمومی ( ،)T8مرکز ( )T9و هسته ( )T2شهر بنا نهاده شده اسۀت
و بر این اصل استوار است که ه زمان ه از چش اندازهای طبیعی و فرهنگی محافظت شود و ه ترغیبکننده الگوی پایۀدار
توسۀعه شۀهری باشۀد ) .(Gajjar, 2007: 27رمۀز ابۀزار ترابۀرش عرضۀی شۀهر ،دادن وزن قۀانونی بۀه مفۀاهی تحلیلۀی از
ریختشناسی شهری در چارچوب ضوابط فرم مبنا است ) .(Duany andTalen, 2002ایۀن ضۀوابط متمرکۀز بۀر تبیۀین روابۀط
فضایی بین ساختمانها و عرصههای عمومی ،بین ساختمانها از نظر اندازه ،فرم و توده گذاری ،بین نوع و مقیاسهای مختلۀف
خیابانها با (ابعاد) بلو شهری و نهایتاً بین محیط ساخته شده و بستر طبیعۀی آن اسۀت

(Globe Consultants International,

) .2013: 14این روابط در قالب طرح ساماندهی یا همان نقشه هماهنگکننده فرمهای ساختمانی بهجۀای نقشۀه کۀاربری زمۀین
ارائه میشود .ویژگی دیگر ضوابط فرم مبنا این است که همانند یک کتاب تصویری ،پر از شکل و با نوشتار خالصۀه ،دقیۀق و
به زبان روزمره همراه با واژگان تخصصی باشد تا فرصۀت مناسۀب بۀرای مشۀارکت مردمۀی در ترسۀی چشۀ انداز توسۀعه و
بهرهبرداری و تحقق ضوابط در آینده را فراه کند .همچنین به عامل زمان در فرآیند توسعه نیز توجه دارد .چراکۀه توسۀعهگر،
بازگشت سریعتر سرمایه را مدنظر دارد ،بنابراین برای او ارزش زمان همانند پول است .لذا اگرچه رعایت الزامات ضوابط فۀرم
مبنا نسبت به ضوابط سنتی سختگیرانهتر محسوب میشود ،اما ارائه شفاف نحوه انجام فرآیندهای اداری در گزارش ضوابط و
امکان دریافت صدور مجوز قانونی در مدتزمان بسیار کوتاهتر ،به دلیل رعایۀت ضۀوابط تبیۀین شۀده فۀرم سۀاختمانی توسۀط
متقاضی ،رضایتبخشتر بوده است

).(DeCoursey et al, 2014: 5-7

1

- Rezoning
- Smart codes template
3
)- Form Based Zoning(FBZ
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جدول  - 2سا تار و اجزای ضوابط در آییننامه منطقهبندی فرم مبنا
استفاده از مشارکت مردمی و خلق چش اندازی روشن از فرم آتی توسعه ،اساس طرح ساماندهی یا نقشه هماهنگکننده فرمهای سا تمانی است.
نقشه ساماندهی

ترجمه همین چشمانداز در ال

یا هماهنگکننده

کاربری اص (مانند فرودگاه-دانشگاه و ).و فضاهای مدنی ،عمومی و سبز (باز و سرپوشیده) تعیین میگردد .طراحی در این محدودهها در

فرمهای

راستای شکلگیری ویژگیها و خصوصیاتی مشخص از فرم کالبدی صورت میگیرد( .نقشه یا طرح ساماندهی در ضوابط هوشمند بر اساس استفاده از

ساختمانی

ابزار ترابرش عرضی شهر -ترنسکت -است و نشان میدهد گونههای مختلف ساختمان با تراک های مختلف چگونه در برشهای عرضی مختلف از

نقشه ای است که در آن مو عیت نواحی نیازمند باز تعریف و ساماندهی در ال

محله ،کریدور و مناطق با

شهر ،از عرصههای طبیعی ،روستاها ،حومه ،بافت میانی ،مرکز تا هستۀ شهر بایستی در آینده آرایش یابند).
ضوابط عرصههای عمومی،

این ضوابط بر ساماندهی خیابانها ،میادین و سایر فضاهای عمومی در هماهنگی با ضوابط فرمهای ساختمانی

منظر خیابان و نحوه اتصاالت

و محوطۀ باز آنها ارائه میشود .هدف ایجاد پیوستگی و ارتباط متقابل بین اجزای ضوابط شهری بهویژه در

(قوس ،پخها ،گونههای گیاهی و)...

عرصههای عمومی است ،بهگونهای که تأثیر ه افزایی بر ه داشته باشند.

طراحی سایت
(پالن) و نحوه
ارتباطات در آن به
کمک اشکال

اجزای ضوابط فرم مبنا

توضیحی

جانمایی توده و فضا در سایت-قطعه زمین( -جانمایی ساختمانهای اصلی و جانبی مثل گاراژ ،انباری و .در
قالب تعریف گونههای مختلف ساختمان) ،طراحی مسیرهای رفت و آمد ،نحوه تأمین و محل استقرار
پارکینگ (جانمایی در الیه اول ،دوم یا سوم قطعه) ،حفاظت از ویژگیهای طبیعی و محیطی (تطبیق با
توپوگراف ی زمین و ).و دیگر ضوابط طراحی در محدوده قطعه زمین توسط این ضوابط تعیین میشوند.
چگونگی برقراری ارتباط مناسب یک ساختمان با محیط پیرامونی شامل ساختمانهای اطراف ،نظام خیابانها

ضوابط
ضوابط طراحی

فرم
ساختمانی

فرم ساختمانی

و بافت محله ،نقش بسیار مهمی را ایفا میکند .ضوابط فرم ساختمانی در راستای ایجاد ارتباط هماهنگ با

(در قالب ارائه

بافت زمینه خود اندازه ساختمان (حداقل و حداکثر تراک ساختمانی ،سطح اشغال ،عرض و عمق قطعه،

اشکال و تصاویر

تعداد طبقات و ارتفاع) ،فرم آن (تیپولوژی ساختمان و تیپولوژی برهای ساختمانی) ،جهت استقرار آن

توضیحی)

(خصوصاً با توجه به خیابانها) ،ورودیها ،طرز قرارگیری پنجرهها و تدابیر الزم متناسب با شرایط اقلیمی را
در بردارد تا فضاهای عمومی دعوتکننده ،عملکردی و سازگار با محیط پیرامونی خود شکل گیرند.
کاربری زمین عموماً با دامنه وسیعتری از فعالیتها در قالب طبقات کاربری (سکونت ،اقامت ،تجاری

الزامات کاربری

خردهفروشی و عمدهفروشی ).بجای ارائه لیستهای طوالنی از فعالیتها ،تعریف میشود .ضوابط فرم مبنا

زمین

ابتدا بر نقشه ساماندهی فرمهای ساختمانی ،ضوابط فرم ساختمانی و ضوابط عرصههای عمومی تأکید دارد تا

(عملکردهای مجاز)

توسعه در هماهنگی با بافت زمینه شکل گیرد و سپس کاربری هماهنگی با فرم ساختمانی در طبقات مختلف
تعریف میشود.

ضوابط معماری (اختیاری)

در صورت نیاز توسط دولت محلی ،جزئیات ضوابط مربوط به ویژگیهای بیرونی ساختمانها نظیر نما و
جنس و نوع مصالح بهعنوان الزامات تکمیلکننده ضوابط فرم ساختمانی تهیۀ میشوند.

سایر ضوابط :فرم بلو شهری ،دفع

ضوابط مربوط به حداکثر طول و حداکثر محیط بلو های شهری (بهمنظور تحقق نفو پذیری الزم) ،ضوابط

آبهای سطحی ،تابلوها

تابلوها و عالئ شهری و مدیریت پایدار روان آبهای شهری و...

و(...اختیاری)
الزامات اداری

تعریف فرآیندهای اداری نحوه بررسی درخواستهای مختلف ساختوساز ،تغییر ضوابط و...

واژگان کلیدی

تعریف کلیه واژگان مرتبط با ضوابط منطقهبندی فرم مبنا

اسناد پشتیبان

منبع :تألیف نویسندگان بر اساس Parolek et al, 2008: 15; SACOG, 2008: 26-31

چارچوب نظری تحقیق:
همانگونه که شکل ( )2روند تحوّالت یک قرن گذشته ضوابط در رویکردهای مختلف منطقهبندی را در سه سۀطح محلۀه،
قطعه و ساختمان نشان میدهد ،در منطقهبندی اقلیدسی تأکید بر جداسازی عملکردها و تۀوجهی بۀه ضۀوابط فۀرم سۀاختمانی
نشده است .در تکنیک منطقهبندی توسعه واحد برنامۀهریزیشۀده نیۀز علیۀرغ ایجۀاد انعطۀاف عملکۀردی بیشۀتر در ضۀوابط
منطقهبندی اقلیدسی یا سنتی ،کماکان وضعیت ضوابط فرم کالبدی نامشخص است .براساس رویکرد محۀالت نوسۀنتی ،مرکۀز
محله در قالب هسته مختلط به دنبال ایجاد اختالط عملکردی در آستانه پیاده و شکلدهی به فرم فضۀایی کالبۀدی ازدسۀترفته
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در ضوابط منطقهبندی سنتی است .در منطقهبندی فرم مبنا ،ضمن فراه سۀاختن بسۀتر شۀکلگیۀری محۀالت مخۀتلط ،امکۀان
اختالط کاربری ،در قطعات واقع در کریدورهای ارتباطدهنده محالت را فراه میکنۀد .از ایۀن رو در مقایسۀه تحۀوّالت ایۀن
رویکردها ،شاهد روند صعودی انعطافپذیری عملکردی و با تبیین ضوابط زمینهگرای فرم ساختمانی در منطقهبندی فۀرم مبنۀا
به کمک ابزار ترابرش عرضی شهر ،شاهد روند صعودی پیشبینی پذیری فرم توسعه در ضوابط منطقهبندی هستی بنابراین بۀا
ارائه گونههای مختلف ساختمانی در ضوابط منطقهبندی فرم مبنا و تعیین عملکرد آنها ،فرم بر عملکرد مقدم میگردد.

شکل  - 2تحوّ ت ضوابط کالبدی (فرم محالت ،طعات ،فرم سا تمانی) در رویکردهای مختلف منطقهبندی -منبع)Rouse, et al,2001:1( :

پیشبینی پذیری فرمهای ساختمانی بر بهبود کارایی ضوابط مۀاثر اسۀت و در کۀاهش زمۀان صۀدور مجوزهۀای سۀاخت
تأثیرگذار است .از سوی دیگر سهولت در بصری ضوابط شهری برای آحاد مردم و ارائه اسناد پشتیبان ،مانند تعاریف واژگان
تخصصی و فرآیندهای اداری و قانونی نیز ،بر شفافیت و خوانایی ضوابط میافزاید و مشارکت و استفاده از ضۀوابط شۀهری را
برای افراد غیرمتخصص آسان میکند .در زمینۀ ارزیابی ضوابط شهری ،دنسی ( )Dancy, 2007در مطالعۀه خۀود ،از سۀه معیۀار
پیشبینی پذیری فرم توسعه ،انعطافپذیری عملکردی در راستای کارایی بیشتر بازار امال و مستغالت و تسۀهیل و پیشبینۀی
پذیری مدتزمان صدور مجوز ساخت بهعنوان معیارهای کیفی مورد انتظار از کاربرد رویکرد فرم مبنا ،استفاده میکند .در ایۀن
تحقیق نیز ضمن بررسی سیر تحوّل ضوابط منطقهبندی ،معیارهای فوق ،مناسب تشخیص داده شد و به همراه معیار شۀفافیت و
خوانایی ضوابط (سهولت در و تفسیر ناپذیری) جهت واکاوی سیر تحوّل ضوابط شهری شۀیراز مورداسۀتفاده قۀرار گرفۀت.
شاخصهای هر معیار بر اساس تعریف اجزای ضوابط فرم مبنا (جدول  )2و ویژگیهای این رویکۀرد ،مصۀوبه شۀورای عۀالی
شهرسازی و معماری ایران در خصوص الگوی تهیۀ ضوابط و مقۀررات اجرایۀی طرحهۀای جۀامع و هۀادی شۀهری ،1ضۀوابط
 -1منطقهبندی شامل تعیین مناطق اصلی مسکونی ،صنعتی ،تجاری ،تاریخی ،فرهنگی و یا هر منطقه دیگری که با توجه به شرایط خاص محلی تعریۀف
میشود و تعیین اجزای مناطق مانند :مناطق مسکونی به تعدادی منطقه فرعی برحسب انواع ساختمانهای مسکونی مجاز ازلحاظ تراک جمعیتی ،میۀزان
مساحت و ارتفاع بنا و وسعت فضاهای باز و طرز ترکیب و قرارگیری آنها در کنار یکدیگر بهطور مشخص تعریف میشود.
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واکاوی و تبیین سیر تحول ضوابط شهری در شهرهای ایران ....

منطقهبندی طرحهای جامع و تفصیلی 1548 ،15911و  1555شهر شۀیراز ،مطۀابق جۀداول ( )9( ،)8( ،)5و ( )2بومیسۀازی و
مبنای بررسی ،مقایسه و تحلیل روند تحوّل ضوابط شهری شیراز در یک دوره  82ساله قرار گرفت.
یافته های تحقیق:
واکاوی سیر تحوّل ضوابط شهری در شیراز:
بر اساس بررسی انجامشده در مۀورد معیۀار انعطافپۀذیری عملکۀردی ضۀوابط شۀهری ،مشۀاهده میگۀردد کۀه ضۀوابط
منطقهبندی طرح جامع سال  91در قالب « 5حوزه» یا همان منطقه عملکردی تعریف میشود و میزان انعطافپذیری عملکردی
در مناطق مسکونی ،مراکز و محورهای شهری و مناطق خدمات عمومی بهعنوان شاخصهای تحلیل روند ،برای هۀر سۀه نۀوع
مناطق ،کامالً تک عملکردی با انعطافپذیری ک است .در طرح تفصیلی سال  48ضوابط بر اساس منطقهبندی عملکردی و در
قالب « 21منطقه» ارائه میشود ،همچنین بخشی از مناطق مسکونی تحت عنوان «محوطههای عمومی» واجۀد ضۀوابط کۀاربری
مختلط مسکونی-تجاری یا مسکونی-خدماتی با استفاده از تکنیک منطقهبندی ه پوشاننده میشوند .در طرح تفصیلی سال 55
ضوابط منطقهبندی در قالب «پهنههای» عملکردی سۀکونت ( ،)Rکۀار و فعالیۀت ( ،)Sمخۀتلط ( )Mو سۀبز و بۀاز ( )Gارائۀه
میشوند و از تکنیکهای منطقهبندی شناور و مختلط و ارائه دستهبندی کاربریهای مجاز در هر پهنه که زمینۀه انعطافپۀذیری
بیشتری را فراه میکند ،استفاده میشود .لیکن کماکان ضوابط هفت نوع خدمات عمومی در قالۀب «منۀاطق» تۀک عملکۀردی
تعریف میشوند .درمجموع ضوابط دارای انعطافپذیری مناسبی ،نسبت به ضوابط دو طرح توسعه قبلی است و روند تحوّالت
نشاندهنده افزایش انعطافپذیری عملکردی در ضوابط منطقهبندی شهر شیراز است ،همچنین در تعریۀف مۀرز زیۀر پهنۀههای
عملکردی ،به ویژگیهای ریختشناسی بافت نظیر دانهبندی ،تراک  ،تعداد طبقات نیۀز توجۀه شۀده اسۀت ،لۀیکن بۀا افۀزایش
مساحت شهر به  22492هکتار و علیرغ عدم تنوع در فرمهای ساختمانی ،تعداد زیر پهنهها و منۀاطق عملکۀردی ،بۀه  22زیۀر
پهنه و منطقه افزایش یافته است.
با توجه به اینکه در تهیۀ نقشه ساماندهی ضوابط فرم مبنا (جدول  ،)2مبنای تعیین مرز برشهای عرضی مختلف (در ابزار
ترابرش عرضی شهر) بر اساس تمایز فرمهای سۀاختمانی واقۀع در محۀالت مسۀکونی (بۀه تفکیۀک در روسۀتا-حومۀه-بافۀت
عمومی-مرکزی و هسته شهری) ،مراکز خدماتی آنها ،کریدورهای ارتباطدهنده محۀالت بۀا نقشهۀای مختلۀف ،منۀاطق تۀک
عملکردی (نظیر دانشگاه ،بیمارستان ،فرودگاه و غیره) و فضاهای سبز و باز مدنی میباشد .از آنجۀا کۀه سۀاختار فضۀایی نظۀام
پهنهبندی عملکردی شهر شیراز در طرح تفصیلی سال ( 55جدول  )5مشتمل بر پهنههای مسکونی قابل سۀازماندهی در قالۀب
محالت ،کانونها معادل مراکز خدماتی ،محورهای مختلط و کار -فعالیت معادل کریدورها ،خدمات عمومی معادل مناطق تۀک
عملکردی و نهایتاً پهنههای فضاهای سبز و باز معادل فضاهای سبز و بۀاز عمۀومی اسۀت ،همچنۀین در تعریۀف مۀرز پهنۀهها،
گسترهها ،کانونها و محورها ،عالوه بر قرابت کاربری به قرابت تراک های ساختمانی ،سطح اشغال و تعداد طبقات سۀاختمانها
نیز توجه شده است ،لذا شباهت کارکردی الزم برای طبقهبندی آنها در قالب طیفی از برشهۀای عرضۀی فۀرم مبنۀای شۀهر و
بازسازماندهی ضوابط وجود دارد از این رو فارغ از اصل جلب مشارکت ینفعان در فرآیند تهیۀ ضوابط فرم مبنا ،پتانسیل الزم
برای تبدیل دستور زبان ضوابط از عملکرد به فرم ساختمانی مشاهده میشود.

 -1با توجه به عدم وجود ضوابط طرح تفصیلی سال  92در شهرداری ،اداره کل راه و شهرسازی و مشۀاور امکۀو ،از ضۀوابط طۀرح جۀامع سۀال 1591
استفاده شده است.
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جدول  – 9مقایسه شا

های معیار انعطافپ یری عملکردی در ضوابط منطقهبندی سه دوره طرح توسعه شهری شیراز

طرح جامع 1591
مساحت شهر 2222
شاخص

(هکتار)
تعداد

حوزه
مناطق
مسکونی

مناطق

تک عملکردی

طرح تفصیلی 1555

طرح تفصیلی 1548
( 18521هکتار)
منطقه  /تکنیک منطقهبندی

( 22492هکتار)
تعداد
مناطق

تک عملکردی

مراکز و
محورها

5

خدماتی مسکونی با استفاده از
تکنیک منطقهبندی ه پوشاننده
ضمن تعریف مرز محوطهها
بهعنوان مناطق مختلط

خدمات
عمومی

تک عملکردی

مناطق تک عملکردی

پهنهها (مناطق) عملکردی

 2پهنه عملکردی

مسکونی

اصلی با 12

با تکنیک منطقهبندی شناور

زیر پهنه

مختلط

قالب محورهای مختلط تجاری
مسکونی و

پهنه /تکنیک منطقهبندی

زیر پهنه

گستره و محورهای مسکونی

تعریف محوطههای عمومی در

تک عملکردی

019

با تکنیک منطقهبندی مختلط و
21

تعداد
مناطق

 5پهنه
با  5زیر پهنه

شناور

22

مراکز ،گستره و محورهای کار

 5پهنه

و فعالیت با تکنیک

با  22زیر پهنه

منطقهبندی شناور
پهنههای سبز و باز

 2زیر پهنه

مناطق تک عملکردی

 4منطقه

منبع :نویسندگان ،بر اساس ضوابط منطقهبندی طرحهای جامع  1591و تفصیلی  1548و 1555

در بررسی وضعیت روند معیار پیشبینی پذیری فرم در ضوابط( ،جۀدول  )5رونۀد تغییۀرات شۀاخصهای ضۀوابط فۀرم
ساختمانی را در سه دوره نشان میدهد .شاخص تراک ساختمانی روند افزایش شدت (مۀثالً افۀزایش تۀراک سۀاختمانهای 8
طبقه با  %22سطح اشغال از  %222به  %282در سال  ،)55دامنۀه و تنۀوع تراک هۀا مشۀاهده میشۀود .ضۀوابط سۀه دوره فاقۀد
تیپولوژی ساختمانی و در تعریف ضوابط جدید به پتانسیل تراک های ساختمانی ضوابط قبلی برای ایجاد پر و خۀالی در حجۀ
ساختمان و شکلگیری فرمهای ساختمانی توجهی نشده است (همان مثال فوق) .ابهام در ضۀوابط فۀرم سۀاختمانی بۀهوفور در
ضوابط طرح تفصیلی سال  55مشاهده میشود .نحوه محاسبه تراک ساختمانی در بند  28-5-2که در صورت تعریض بیش از
 %12مساحت قطعه ،تراک بر مبنای مساحت اولیه محاسبه میگۀردد از ایۀن نمونۀه ضۀوابط میباشۀد کۀه موضۀوع تبیۀین فۀرم
ساختمانی (بهویژه رعایت فضای باز) را صرفاً از بعد اقتصادی مدنظر قرار داده است .پیشبینی بنۀد  55-1-5در ضۀوابط سۀال
 55امکان تبدیل پیلوت به مسکونی در کلیه زیر پهنههای عام مسکونی ( R1بخش عمده شهر) از دیگر ضۀوابط مبهمۀی اسۀت
که پیشبین پذیری فرم ساختمانی و هماهنگی الزم بین ضوابط شهری در طرح تفصیلی با جمعیت مصوب در طۀرح جۀامع را
شدیداً به چالش میکشد .این شیوه تعیین تراک وقتی پیچیدهتر میشۀود کۀه در ضۀوابط منطقهبنۀدی بۀه تعیۀین تعۀداد واحۀد
مسکونی مجاز در هکتار که رابطه تراک جمعیتی با برنامهریزی خدمات شهری و حملونقل در مناطق را برقرار میکند ،چه در
سال  48و به نسبت بیشتر در سال  55توجهی نمیگردد.

واکاوی و تبیین سیر تحول ضوابط شهری در شهرهای ایران ....

011
جدول  - 1مقایسه شا
شاخص
تراک ساختمانی
مجاز مناطق

طرح جامع 1591
ک  2( -%122طبقه)-
مسکونی

مسکونی،
و مسکونی ویژه
(درصد تراک -
تعداد طبقه)

مختلطویژه مسکونیمحاسبه تراک
پس از تعریض

حداقل مساحت
قطعات

حداکثر سطح
اشغال
(درصد)

متوسط  -%122زیاد

طرح تفصیلی 1548

-مسکونی

طرح تفصیلی 1555
ک  2(%122طبقه)-متوسط  )5(%122و –)8(%282زیاد

ک  2( %122طبقه) -متوسط  )2(%122و

 )9(%222و  -)2(%222مسکونی ویژه بافت مرکزی:

– )5(%122زیاد -)8(%222

 ،)9( %282 -)8( %222مجتمعهای مسکونی-%122-%122 :

-%222

مسکونی مختلط

(مترمربع)

های معیار پیشبینی پ یری فرم توسعه (ضوابط فرم سا تمانی/عرصههای عمومی)

( %592-%222-%252ارتفاع نامحدود)-تراک تشویقی

 -فاقد مسکونی مختلط

 9( %282و  2طبقه) 4( %222 -و )2

%222-)4(%282-)5(%522-)5(%122-)9(%282-)2(%222

ویژه - :الف %92

ویژه )2( %222 :و  )12( %522و نامحدود

( %822-)8ارتفاع نامحدود-)2( %222-

 -ب %592

(ارتفاع آزاد)

ویژه بلندمرتبه)12( %592-)5( %522:

کاهش و تعدیل تراک  ،تجمیع با قطعات

تعریض بیش از  %12مساحت پال  ،تراک بر مبنای مساحت

-

مجاور (بند )8-1

اولیه طبق سند مالکیت (بند )28-5-2

822-522-222-822

در بافت موجود-222-522-292-822-592-522-292-42:

-122-152-222-242
مسکونی ویژه 1222 :تا  2222و باالی

در بافت جدید-222-522-292-922-922-822-522-212:

2222

12222-12222-12222-9222-9222-1222

مختلط

-

-222-222-822-522-222

222-9222-522-922-422-292-822-922

مسکونی

%92

%22-%22-%22-%92

مختلط -ویژه

-

-مسکونی ویژه

میزان فضای باز هر واحد

1222

-9222-9222-9222-2222-222

 82-%92مسکونی  92-%22تجاری-ویژه
52- %59
 82تا  %92قطعه

 %92قطعه

(درصد یا مترمربع)

%29-29-29-29-52-59-92-99-92-99-22-22-%22
%22-92-92-92-92-22-22-22%
29-29-29-22-29-29-22-22-29-22-22-22-29-52
مترمربع به ازای هر واحد
-عدم ارائه تیپولوژی فرم ساختمانی

ارائه تیپولوژی فرم ساختمانی

عدم ارائه تیپولوژی فرم

عدم ارائه تیپولوژی فرم ساختمانی

ساختمانی

 ابهام در ضوابط شکلدهنده فرم ساختمانی در پهنه R1(بند  )55-1-5امکان تبدیل پیلوت به مسکونی در بخش عمده
شهر

(نحوه برقراری رابطه بین تراک

واحد مسکونی در هکتار

حداکثر زیربنای ساختمان/تأمین پارکینگ

حداکثر زیربنا  /تأمین پارکینگ و میزان فضای باز به ازای هر

ساختمانی و تراک جمعیتی)

/حداکثر زیربنا

و میزان فضای باز هر واحد

واحد

مقاطع عرضی تیپ

مقاطع عرضی تیپ

مقاطع عرضی تیپ و جدول تعیین اندازه پخ در تقاطعها

ضوابط
عرصههای
عمومی

جزئیات ضوابط
خیابانها
فرم میادین و فضاهای
سبز و باز عمومی

مشارکت مردمی و ینفعان در فرآیند
تهیۀ و تغییرات ضوابط

فاقد ضابطه

فاقد ضابطه

فاقد ضابطه

صرفاً مشارکت

صرفاً مشارکت

صرفاً مشارکت

در انتهای فرآیند تهیه

در انتهای فرآیند تهیه

در انتهای فرآیند

ضوابط

ضوابط

تهیه ضوابط

منبع :نویسندگان ،بر اساس ضوابط منطقهبندی طرحهای جامع و تفصیلی  1548 1591و 1555

از سوی دیگر در مورد شاخص حداقل مساحت قطعات ،کاهش نسبی مساحت قطعۀات در ضۀوابط سۀال  55نسۀبت بۀه
ضوابط سال  ،48عدم تناسب مساحت قطعات با تراک های پیشنهادی بهمنظور رعایت سایهاندازی و روند کاهشی میزان فضای
باز به ازای هر واحد مشاهده میگردد .به عبارتی ابهام در ضوابط فرم ساختمانی ،بسۀتر الزم بۀرای طراحۀی اقلیمۀی را فۀراه
نمیکند و الزامی بر تأمین نور مستقی ساختمانها در ضوابط پهنههای مسکونی ،مشاهده نمیشود .تۀأمین فضۀای بۀاز الزم بۀه
ازای هر واحد در پهنههای مسکونی مختلط نیز اساساً در ضوابط مغفول واقع شده است .در مورد سطح اشغال مجاز کۀه خۀود
زمینه شکلگیری گونههای ساختمانی را فراه میکند ،صرفاً تنوع در درصد سطح اشغال در ضوابط سال  48با اندکی تغییر در
سال  55مشاهده میگردد و در هر دو دوره مذکور برای کل سطح شهر ضوابط به الگوی استقرار توده در شمال قطعۀه ،بسۀنده
شده است و ضوابط برای کل مناطق شهر یکسان است.

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری /سال  /01شماره  /97تابستان 0931

015

در هر سه دوره ،ضوابط بدون توجه به مشارکت با ینفعان واقعی و ساکنین محالت ،توسط مهندسین مشاور تهیۀ و در انتهۀای
فرآیند در جلسات شورای شهر و کمیسیون ماده  9به تأیید رسیدهاند .در مورد ضوابط عرصههای عمومی ،نیز در هر سۀه دوره
جزئیات فرم خیابانها ،بهصورت تیپ مقاطع عرضی خیابانها برای کل شهر یکسان ارائهشده و زمینه گرا نبوده است .در مۀورد
ارائه ضوابط فضاهای باز و سبز شهری نظیر میادین نیز ،ضوابط هر سه دوره مسکوت است.
روند تحوّالت شاخصهای تبیینکننده روابط بین اجزای ضوابط در جدول ( )9نیز نشان میدهۀد کۀه چنۀدان اهمیتۀی بۀه
رابطه بین فرمهای ساختمانی و عرصههای عمومی (خیابانها و میادین) دیده نمیشود .تحوّل عمده در ایۀن زمینۀه در ضۀوابط
سال  48میباشد که الگوی استقرار توده و فضا در قطعات واقع در بر محورهای خدماتی ،صرفاً در بۀر محۀور تعیۀین میشۀود
(حیاط پشت جبهه) تا در راستای ارتقای کیفیت فضاهای شهری ه جوار ،ورودی سۀواره از بۀر ایۀن محورهۀا ،منۀع و تۀأمین
دسترسی از پشت قطعات پیشبینی گردد .این ضابطه به همراه ضوابط هماهنگکننده فرم سۀاختمانها در بۀر میۀادین ،از نقۀاط
قوت ضوابط طرح تفصیلی در سال  48مشاهده میگردد.
جدول - 5مقایسه شا
شاخص

ارائه ضوابط هماهنگکننده رابطه بین
ساختمانها و عرصههای عمومی

های معیار پیشبین پ یری فرم توسعه (روابط بین اجزای ضوابط)

طرح جامع 1591

طرح تفصیلی 1548

-تناسب تراک

 -تناسب تراک ساختمان (و ارتفاع آن) با حداقل

ساختمان

عرض خیابان

(و ارتفاع آن) با

 -الگوی استقرار توده در بر طرفین محورهای

حداقل عرض

خدماتی و منع دسترسی سواره از محور با

خیابان

پیشبینی دسترسی از پشت قطعات

-

-

طرح تفصیلی 1555
 عدم تناسب تراک ساختمان (و ارتفاع آن) با حداقلعرض خیابان (سایهاندازی)
ابهام در تراک های تعیینشده در نقشه پهنهبندی باشرایط موجود عرض خیابانها در نقشه
 -عدم توجه به زمینه و ریختشناسی بافت بهواسطه

اندازه /مقیاس

اعطای تراک های تشویقی حاصل از تجمیع قطعات در
پهنه سکونت و مختلط

 -الزام نما در بدنههای جانبی مشرف به فضاهای

ارائه ضوابط

آزاد قطعات مجاور

هماهنگکننده

فرم

رابطه بین

-

 ه ترازی خط محور بازشوها و حد باالیدیوارهای مشرف به میادین

ساختمانها با

 الزام نما در بدنههای جانبی مشرف به حیاطواحدهای مسکونی

 -پیشبین محل تابلو در نمای واحدهای تجاری

همدیگر
توده گذاری

-

-رعایت سایهاندازی با توجه بهتناسب تراک ها با

 -عدم توجه به رعایت سایهاندازی و افزایش

مساحت قطعات

تراک های ساختمانی به نسبت مساحت قطعات

-

-

ضوابط هماهنگکننده رابطه نوع و
مقیاسهای مختلف خیابانها با ابعاد

-

بلو شهری
ضوابط هماهنگکننده رابطه بین محیط
ساخته شده و بستر طبیعی

-

 -ماده  18قانون زمین شهری (تغییر ،تبدیل و

 -ماده  18قانون زمین شهری (تغییر ،تبدیل و تفکیک

تفکیک باغات و اراضی کشاورزی)

باغات و اراضی کشاورزی)

منبع :نویسندگان ،بر اساس ضوابط منطقهبندی طرحهای جامع  1591و تفصیلی  1548و 1555

قابلتوجه اینکه در ضوابط طرح تفصیلی سال  ،55نحوه استقرار توده و فضۀا در بۀر محورهۀای خۀدماتی کۀه اهمیۀت
اساسی در شکلگیری جدارهای منسج محورهای مدنی شهر را دارد و همانطور که بیان گردید موضوع سۀایهاندازی کۀه بۀه
تعریف روابط مناسب بین ساختمانها در ضوابط شهری بستگی دارد ،موردتوجه قرار نمیگیرند .از سۀوی دیگۀر بۀا پیشبینۀی
اعطای تراک های تشویقی حاصل از عدم تفکیک قطعات و ...در پهنۀه سۀکونت و مخۀتلط در ضۀوابط ،عمۀالً بسۀتر تغییۀرات
غیرقابل پیشبینی در دانهبندی بافت محالت و نظام بارگذاری تراکمی را موجب میگردد .درمجموع عۀدم همۀاهنگی ضۀوابط
شهری و ضوابط ساختمانی به اشکال مختلف ناشی از تراک های سۀاختمانی حسابنشۀده مشۀاهده میشۀود .بۀهعنوان نمونۀه
تراک های پیشنهادی و حدنصاب قطعات در پهنههای مسکونی با تراک ک  ،مۀانع تحقۀق ورودی مناسۀب سۀاختمانهۀا بۀرای
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معلولین میشود و در سایر پهنهها موضوع تراک ها و نحوه تأمین پارکینگ موردنیاز آنها ،چۀالش اساسۀی اسۀت کۀه کیفیۀت
بهویژه فضاهای مسکونی را تنزل میدهد .درمجموع بۀر اسۀاس بررسۀی رونۀد تحۀوّالت شۀاخصهای فۀرم سۀاختمانی ،فۀرم
عرصههای عمومی و روابط بین آنها مشخص میگردد معیار پیشبین پذیری فرم در ضوابط سۀال  48نسۀبت بۀه سۀال  91تۀا
حدی ارتقا و در سال  55به شکل محسوسی تنزل یافته است.
در مورد وضعیت معیار تسهیل و پیشبینی پذیری مدت صدور مجوز ،با بررسی شاخص تعداد پروندههای ارجاع شۀده بۀه
کمیسیون ماده  9که خود بر مدتزمان صدور پروانه ساختمانی تأثیرگذار است ،آمار تعۀداد پرونۀدهها پۀس از تصۀویب طۀرح
تفصیلی در سال  55از  81مورد ،در سال  52به  152مورد افزایش داشته است .همچنین بررسۀی تعۀداد اسۀتعالمهای ارسۀالی
شهرداری در مورد ضوابط منطقهبندی به مهندسین مشاور طرح بازنگری تفصیلی که در سۀال  )248( 55مۀورد بۀوده اسۀت در
سال  52به  522مورد افزایش یافته است که بر مدتزمان صدور پروانه ساخت تأثیرگذار بوده است.
جدول  -1مقایسه شا
معیار
تسهیل و
پیشبینی
پذیری مدت
صدور مجوز

شاخص
کمیسیون ماده 9
تعداد استعالم شهرداری از
مشاور تهیهکننده طرح تفصیلی
متوسط مدتزمان صدور پروانه

مناطق و
تکنیک

خوانایی
ضوابط

طرح جامع 1591

تعداد پروندههای ارجاع شده به

تعداد

شفافیت و

های معیار تسهیل و پیشبینی پ یری مدت صدور پروانه سا تمانی و معیار شفافیت و وانایی

منطقهبندی
مختلف

عدم وجود اطالعات
عدم وجود اطالعات
عدم وجود اطالعات

نسبت تعداد

بدون

اشکال توضیحی

شکل

تبیینکننده روابط
بین اجزای
ضوابط به تعداد

 5منطقه
تک
عملکردی

طرح تفصیلی 1555

طرح تفصیلی 1548
سال -)41(52-)49(51-)22(52
)81(55
سال -)855(51-)249(52
)248(55 )251(52
در حدود  2تا  2ماه
 21منطقه

سال )522(52-)122(59-)112(58
در حدود  2تا  2ماه

5

21

شکل

شکل

تک عملکردی

0
9

سال )152(52-)112(59-)21(58

و مختلط

 22منطقه
تک عملکردی مختلط و

9
21

شناور

21
62

مناطق

ارائه الزامات و فرآیندهای اداری
(مقررات عمومی)
تعاریف واژگان تخصصی در
ضوابط

فاقد ارائه الزامات و
فرآیندها در گزارش
ضوابط
فاقد تعاریف واژگان

فاقد ارائه الزامات و فرآیندها در

فاقد ارائه الزامات و فرآیندها در

گزارش ضوابط

گزارش ضوابط

دارای تعاریف واژگان

دارای تعاریف واژگان-ناقص

منبع :نویسندگان ،بر اساس ضوابط منطقهبندی طرحهای جامع  1591و تفصیلی  1548و  1555دبیرخانه کمیسیون ماده  9گزارش عملکرد ساالنه مهندسین مشاور
شهروخانه-فرنهاد-پرداراز کمیسیون معماری شهرداری

بر اساس اعالم نظر کمیسیون معماری شهرداری متوسط مدتزمان جهت صدور پروانه  2-2ماه برای ساختمانهای معمول
اعالم شده است و کاربرد ضوابط سال  55در تسهیل صدور پروانه ساخت یا پیشبینی پذیری مدتزمان صدور پروانۀه نسۀبت
به ضوابط مصوب طرح تفصیلی  48تأثیری منفی و فزاینده داشته است .در مورد معیار شفافیت بۀا بررسۀی سۀه دوره ضۀوابط،
افزایش روند پیچیدگی و تفسیرپذیری ضوابط به دلیل افزایش تعداد مناطق عملکردی از  5بۀه  22منطقۀه عملکۀردی ،کۀاربرد
ه زمان ضوابط تکنیکهای مختلف منطقهبندی شناور ،مختلط و تک عملکردی ،اسۀتفاده محۀدود از اشۀکال بعضۀاً نۀاقص در
ضوابط طرح تفصیلی سال  55و در مقابل افزایش تعداد بنۀد و تبصۀرههای ضۀوابط ساختوسۀاز در قالۀب ضۀوابط نوشۀتاری
طوالنی ،مبه و مغایر با سایر ضوابط و مقررات قانونی مشاهده میگردد .تعریۀف فرآینۀدهای اداری-قۀانونی ،نیۀز در ضۀوابط
منطقهبندی هر سه دوره موردتوجه قرار نگرفته است لیکن ضوابط طرح تفصیلی سال  48نسۀبت بۀه سۀال  91واجۀد تعریۀف
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واژگان تخصصی شامل :تعریف واژگان ضۀوابط «منطقهبنۀدی» و «سۀاختمانی» اسۀت .در ضۀوابط سۀال  55تعۀاریف واژگۀان
تخصصی به شکل محدود و مبه و بعضاً محل تأمل ،معطوف به «ضوابط ساختمانی» و به ضوابط منطقهبنۀدی تۀوجهی نشۀده
است و مواردی نظیر پهنه ،گستره ،کانون ،محور ،ضریب سکونت ،فضای سبز مشروط ،محدودههای با قابلیت برنامۀهریزی و...
فاقد تعریف میباشند .درمجموع معیار شفافیت و خوانایی در ضوابط سال  48تا حدی ارتقا و در سال  55بۀهطور محسوسۀی
تنزل یافته است.
نتی هگیری:
بررسی سیر تحوّل ضوابط شهری -منطقهبندی -نشان داد که جداسازی عملکردهای شهری در منطقهبنۀدی سۀنتی ،مبنۀای
مناسبی برای تدوین ضوابط شهری نبوده است .شکلگیری تکنیکهای مختلف منطقهبندی لکهای ،مختلط ،شناور ،ه پوشاننده
و بهویژه توسعه واحد برنامهریزیشده ،همه به دنبال ایجاد مکانیزمی منعطفتر در ضوابط منطقهبنۀدی عملکۀرد مبنۀا بودهانۀد.
لیکن در آنها نیز ،به شکل محسوسی ویژگی فرم ساختمانی و نحوه کنترل آن کماکان در هالهای از ابهام بۀوده اسۀت .ضۀوابط
فرم مبنا به دلیل ماندگاری بیشتر ساختمان ،همچنین تأثیر کیفیت آن بر عرصههای عمۀومی ه جۀوار ،فۀرم را بجۀای عملکۀرد،
مبنای تدوین ضوابط شهری قرار میدهد و ضمن کنتۀرل آن در ضۀوابط منطقهبنۀدی ،بۀا پۀذیرش تعامۀل مناسۀب عملکردهۀا،
متناسب با نیاز بازار ،عملکردهای مناسب را در طبقات محدودتری از کاربری تعریف میکند تا انعطافپذیری الزم عملکۀردی
را در یکپارچگی با فرم ساختمانی در ضوابط شهری فراه کند .در این تحقیق چهار معیار کیفی حاصل از کاربرد رویکرد فۀرم
مبنا شامل انعطافپذیری عملکردی ،پیشبینی پذیری فرم ،تسهیل و یا پیشبینی پذیری مدتزمان صدور مجوز ساخت و نهایتاً
شفافیت و خوانایی ضوابط در قالب  15شاخص تعریف و روند تحوّالت آنها در ضوابط منطقهبندی شهر شیراز مورد مقایسۀه
و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان میدهد در یک دوره  82ساله ،صرفاً از نظۀر انعطافپۀذیری عملکۀردی تحۀوّالت همسۀو بۀا
تحوّالت نظام منطقهبندی بوده است و کماکان از نظر سایر معیارهای کیفی پیشبینی پذیری بودن فرم توسۀعه آتۀی ،تسۀهیل و
پیشبینی پذیری مدت صدور مجوز ساخت (سهولت در اجرا) و شفافیت و خوانایی (تفسیرناپذیری) ،ضوابط شهری با کاستی
روبرو است .از بعد کمی پیشبینی پذیر نبودن فرم ساختمانی و عدم پیشبینی ضابطه تعداد واحد مسۀکونی مجۀاز در هکتۀار،
جمعیتپذیری ناشی از تراک های سۀاختمانی حسابنشۀده را موجۀب میگۀردد کۀه اسۀاس برنامۀهریزی خۀدمات شۀهری و
حملونقل در طرحهای توسعه شهری را به چالش میکشد .از بعد کیفی نیۀز ،بیتۀوجهی بۀه تعریۀف گونۀههای سۀاختمانی و
روابط آنها با سایر اجزای ضوابط شهری ،عدم رعایت مالحظات طراحی اقلیمی در ضوابط ،ابهام و تفسیرپذیری ضوابط کمی
ساختمانی (در قالب اعداد و درصد) و برخۀورد سۀلیقهای بۀه آن ،حتۀی در مراجۀع قۀانونی نظیۀر کمیسۀیون مۀاده  9ازجملۀه
نقصانهای ضوابط عملکرد مبنا میباشند که کاربرد آن تنزل کیفیت عرصههای عمومی شهر و فضاهای مسۀکونی را بۀه دنبۀال
خواهد داشت .از این رو ضرورت توجه به تبیین ضوابط فرم ساختمانی در قالب گونههای ساختمانی در راستای تحۀول کیفۀی
در ضوابط شهری ،منطبق با هدف مقاله ،ضروری به نظر میرسد .همانگونه که بررسیها نشان داد ضوابط عملکرد مبنای طرح
تفصیلی سال  55علیرغ  22پهنه و منطقه عملکردی ،ضمن پیچیدگی و ابهام از نظر فرم ساختمانی از تنوع چندانی برخۀوردار
نیست لیکن با توجه به انعطافپذیری مناسب عملکردی و عناصر ساختار فضایی نظام پهنهبندی ارائه شده که در نحوه تعیۀین
مرز آنها عالوه بر قرابت کاربری زمین به قرابتهای فرم ساختمانی نیز توجه شده است ،بنابراین پتانسیل الزم برای تهیه نقشه
ترابرش عرضی شهر و تغییر مبنای ضوابط از عملکرد به فرم ساختمانی در راستای ارتقا کیفیت ضۀوابط شۀهری شۀیراز وجۀود
دارد.
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